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This translation was completed by Ms Aashlesha Maslekar, master's student at Brandenburg 

University of Technology in Cottbus (BTU), with the support of Dr. Vaishali Latkar, an expert 

member of the International Scientific Committee on Twentieth Century Heritage (ISC20C).  

The task was part of a study project led by Prof. Dr. Leo Schmidt and Ph.D. candidate Katelyn 

Williams for students of the international master's programs World Heritage Studies and 

Heritage Conservation and Site Management. BTU attracts students from around the world, and 

with more than a dozen languages represented in this class alone, it was in a unique position to 

take on the task of making this document as widely accessible as possible. However, as with all 

translations of this nature, some issues arose with concepts and terms that lack direct translations 

in the target languages. The translators selected the terms they felt were most appropriate, 

but the document is open to comments and suggestions from the wider heritage community.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



3 
© 2017 ICOMOS International Committee on Twentieth Century Heritage (ISC20C) 
 

 

प्रस्तावना 

विसाव्या शतकात व्यापक आवथधक, सामावजक, ताांविक आवि राजकीर् विकासामुळे अभूतपूिध बदलझाले. विसाव्या शतकाच्या दरम्यान 

झालेली दोन महारु्दे्ध, त्यानांतरचे शीत रु्द्ध, महामांदी आवि वनिधसाहतीकरिाने एकवितपिे विसाव्या शतकातल्र्ा समाजाची विि बदलली. 

जलद शहरीकरि आवि मोठ्या शहराांचा विकास, िेगिान ताांविक आवि िैज्ञावनक विकास आवि, मोठ्या प्रमािातील दळििळि आवि 

िाहतूकीच्या विकासामुळे आपले राहिीमान आवि काम करण्याच्या पद्धती मुलभूतरीत्या बदलल्र्ा . पररिामी सावहत्य प्रार्ोवगक पद्धतीने 

िापरून अभूतपूिध स्वरूपाच्या नव्या इमारती आवि रचनाांची वनवमधती केली गेली. औद्योवगकीकरिाद्वारे आवि र्ाांविक शेतीद्वारे मोठ्या 

प्रमािात भूदृश्र् बदलले गेले. अशा अवनश्श्चत घटनाद्वारे वनमाधि झालेल्र्ा खूपच कमी जागा आवि स्थळे इतराांच्या तुलनेत त्याांच्या िारसा 

मूल्र्ाांसाठी सूचीबद्ध आवि सांरवित केल्र्ा गेल्र्ा आहेत.  त्यामुळेच विसाव्या शतकातील बरीच िारसा स्थळे आवि जागा र्ोक्यात आहे. 

शतकाच्या मध्यापासून जरी काही भागात आरु्वनकतािाद लोकवप्रर् होऊ लागला असला तरी विसाव्या शतकाच्या िैवशष्ट्यपूिध इमारती, 

सांरचना, साांसृ्कवतक भूदृश्र् आवि औद्योवगक जागा अजूनही जागरूकता आवि मान्यता अभािे र्ोक्यात आहेत. बर् र्ाचदा त्यादुलध वित, 

असमार्ानकारक बदल वकां िा पुनविधकासाच्या दाबािाखाली असतात.  

र्ा र्ोक्याांविषर्ी जागरूक होऊन, २०१० मधे्य इकॉमोसच्या (ICOMOS) विसाव्या शतकातील िारश्र्ासाठीच्या आांतरराष्ट्र ीर् िैज्ञावनक 

सवमतीच्या (ISC20C) सदस्ाांनी सांदभध मसुदा तर्ार करण्यास सुरुिात केली, त्यात विसाव्या शतकातील स्थाने आवि त्याांचे व्यिस्थापन 

आवि सांदभध लािण्याकररता उपर्ोगी पडिारे दृवष्ट्कोन आवि तते्त्व वनर्ाधररत करण्यास सुरुिात केली. त्यात त्यासाठीचे आांतरराष्ट्र ीर् मानक 

प्रस्थावपत करिे हा ही एक महत्त्वाकाांिी उदे्दश होता.  

जगाच्या विविर् भागातून आलेल्र्ा तज्ञ सभासदाांच्या अनुभिािर आर्ाररत चैतन्यदार्ी चचाध झाल्र्ा. त्याकरता आांतरराष्ट्र ीर् बैठकी, पररषदी 

आवि व्यापक सल्ला मसलती केल्र्ा गेल्र्ा. त्याची अांवतमसांवहता, ’विसाव्या शतकातीलिासु्तिारश्र्ाच्या सांिर्धनासाठी अिलां वबलेले 

दृवष्ट्कोन‘  ज्याला बोलीभाषेत ‘माद्रीद पविका’ म्हटले जाते, ती पॅररसमर्ील सतराव्या इकॉमोसच्या आमसभेत सादर केली गेली आवि त्याचे 

सॅ्पवनश, फ्रें च आवि इांग्रजी भाषेतील अनुिाद वटप्पिी आवि चचेसाठी वितररत केले गेले. २०११-२०१४ दरम्यान त्याचे रवशर्न, इटावलर्न, 

विविश, जमधन, जपानी, पोतुधगीज, मॅण्डररन, वहांदी, बास्क आवि कॅटलान र्ासारख्या डझनपेिा जास्त भाषाांमधे्य अनुिाद झाले,हे अशा 

आांतरराष्ट्र ीर् मागधदशधक पविकेची आिश्र्कता आवि िापराचे वनदशधकआहे.  

वमळालेल्र्ा वटप्पण्या विचारात घेतल्यानांतर, फ्लोरेंस मर्ील अठराव्या इकॉमोसआमसभेत चार भाषाांमधे्य वद्वतीर् सांस्करि प्रकावशत 

केले गेले. पि विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक भूदृश्र्, औद्योवगक स्थळे आवि शहरी भागाांसारख्या इतर िारसा िगधिारीचा समािेश 

करण्यासाठी एक प्रमुख सुर्ाररत आिृत्ती आवि एक निीन शीषधक आिश्र्क होते. साांसृ्कवतक भूदृश्र्ासाठी आांतरराष्ट्र ीर् िैज्ञावनक 

सवमती(ISCCL), ऐवतहावसक शहर आवि गािे आांतरराष्ट्र ीर् सवमती (CIVVIH), औद्योवगक िारसा सांरििासाठी आांतरराष्ट्र ीर् ताांविक 

सवमती (TICCIH) आवि ऊजाध, श्स्थरता आवि हिामान बदलािरील आांतरराष्ट्र ीर् िैज्ञावनक सवमतीच्या(ISCES+CC) सहर्ोगाने विसाव्या 

शतकातील िारसा स्थाने आवि जागाांचा र्शस्वी आवि व्यापकररत्या समािेश झाला आहे.  

२०१४ - १७ दरम्यान वमळालेल्या टीका  वटप्पण्या आवि मावहतीचा समािेश करून, विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारशाच्या सांिर्धनासाठी 

अिलां वबलेल्र्ा भूवमकेची  वतसरी आिृत्ती, वडसेंबर २०१७ मधे्य वदल्लीतील इकॉमोसच्या एकोिीसाव्या आमसभेत सादर केली जाईल. र्ा 

प्रविरे्त ज्याांनी र्ोगदान वदले त्याांच्या सिाांचे आभार. 

जगातील विसाव्या शतकातील िारसा स्थानाांच्या व्यिस्थापन आवि त्याच्या स्मरिोत्सिासाठी जबाबदार असलेल्या सिाांना ह्या िारशाचे 

सांरिि ि व्यिस्थापन करण्यासाठी आांतरराष्ट्र ीर् मागधदशधक तते्त्व आवि आांतरराष्ट्र ीर् मानक म्हिून मैलाचा दगड ठरलेल्र्ा ह्या विसाव्या 

शतकातील साांसृ्कवतक िारशाच्या सांिर्धनासाठी अिलां वबलेल्र्ा भूवमका  िापरण्यासाठी आम्ही प्रोत्सावहत करतो.  

शेरीडन बकध  

अध्यि,  इकॉमोसISC20C 

नोव्हेंबर, २०१७ 
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ववसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक वारशाच्या सांवर्धनासाठी 

कार्धपद्धती - २०१७ 

 

दस्तावेजाचे उदे्दश  

गतरु्गातील महत्वाच्या साांसृ्कवतक िारशाचे सांिर्धन करिे हे जसे आपले कतधव्य आहे तसेच विसाव्या शतकाची िारसा स्थाने आवि 

जागा सांिवर्धत करिे आवि त्याचे व्यिस्थापन करिे  हे ही तेिढेच महत्वाचे आवि बांर्नकारक आहे.  

कौतूक आवि काळजी अभािे विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारसा र्ोक्यात आहे.  बरच गमािले आहे आवि खूप काही र्ोक्यात 

आहे. हा एक जीवित आवि  विकवसत  होिारा िारसा आहे ज्याला समजून घेिे, सांिवर्धत करिे, त्याचा र्ोग्य अथध लाििे आवि त्याचे 

व्यिस्थापन करिे हे पुढील वपढ्ाांसाठी आिश्र्क आहे.  

‘विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारशाच्या सांिर्धनासाठी अिलां वबलेल्र्ा भूवमका’ ही पविका महत्त्वपूिध कालखांडातील साांसृ्कवतक 

िारशाच्या र्ोग्य आवि अदबशीर व्यिस्थापनात र्ोगदान देण्याचा प्रर्त्न करते. विद्यमान साांसृ्कवतक िाराशासम्बांवर्त वलश्खत सावहत्याची 

दखल घेत, विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारशाच्या सांिर्धनासाठी अिलां वबलेल्र्ा भूवमका  विसाव्या शतकातील िारसा सांिर्धन 

प्रविरे्तील समस्ा विशेषतः अर्ोरेश्खत करते. र्ामधे्य सांिवर्धत करण्यार्ोग्य िासु्त, सांरचना, प्रादेवशक आवि औद्योवगक िारसा, 

साांसृ्कवतक भूदृश्र्ासह ऐवतहावसक उद्याने आवि बगीचे, ऐवतहावसक शहरी पररसर, साांसृ्कवतक मागध आवि पुरातत्वशास्त्रीर् स्थळे अशा 

िारसा प्रकाराांची पूिध शे्रिी समाविष्ट् केली आहे. 

विसाव्या शतकाच्या िारसा स्थानाांिर आवि जागाांिर पररिाम होऊ शकिार्र्ा सिध िारसा सांिर्धन आवि व्यिस्थापन प्रविर्ाांमधे्य सहभाग 

घेिार्र्ाांसाठी ही पविका उपरु्क्त आहे.  

जेथे आिश्यक आहे वतथे स्पष्ट्ीकरिात्मक वटपाांचा आवि सांबांवर्त सांद्याांच्या शब्दकोशाचा समािेश केला आहे. 

 

साांसृ्कवतक महत्वासम्बर्ीचे ज्ञान आवि समज ववकवसत करिे 

कलम १: साांसृ्कवतक महत्व ओळखून त्याचे मुल र्ाांकन करिे. 

१.१: िारसा ओळखण्याचे  आवि मूल्र्ाांकनाचे मान्यता पािलेले वनकष िापरिे. 

विसाव्याशतकाच्या साांसृ्कवतक िारशाचे महत्त्व ओळखण्यासाठी  आवि मूल्र्ाांकनासाठी मान्यताप्राप्त मापदांड िापरली गेली पावहजेत. र्ा 

विवशष्ट् शतकाचा साांसृ्कवतक िारसा (त्याच्या सिध घटकाांसह) हा त्याच्या िेळ, स्थान आवि िापराची एक भौवतक नोांद आहे. त्याचे साांसृ्कवतक 

महत्त्व भौवतक स्थान, दृश्र्, रचना (उदाहरिाथध, घडि आवि अिकाशासांबांर्ीचे सांबांर्, रांग र्ोजना आवि साांसृ्कवतक बागकाम, बाांर्काम 

प्रिाली, िीि, ताांविक सार्ने, तसेच सौांदर्ाधचा गुिर्मध) हर्ा सारख्या त्याच्या मूतध गुिर्माधमधे्य असू शकतात. हे महत्त्व त्याच्या िापरात, 

ऐवतहावसक, सामावजक, िैज्ञावनक वकां िा आध्याश्त्मक सांबांर्ामधे्य वकां िा सजधनशील प्रवतभाांचे पुराव्याांमधे्य आवि / वकां िा त्याच्या अमूतध 

मूल्र्ाांमधे्य देखील असू शकते.  
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१.२: विवशष्ट् इमारती, सांरचनाांचे गट, साांसृ्कवतक आवि ऐवतहावसक शहरी पररसराांचे महत्त्व ओळखिे आवि त्याांचे मूल्र्ाांकन करिे. 

विसाव्या शतकाचा िारसा समजून घेण्यासाठी त्याला महत्व देिारे सिध घटक, सांबांवर्त गट वकां िा सांलग्न वठकािे वकां िा सांबांवर्त साांसृ्कवतक 

आवि ऐवतहावसक शहरी पररसर, लोक, पर्ाधिरि आवि स्थान वकां िा जागा र्ाांमर्ील आांतरसांबांर् ओळखिे आवि त्याचे मूल्र्ाांकन करिे 

महत्वाचे आहे.  

१.३: अांतगधत रचना, सांलग्न उपकरिे, अांतगधत रचने सांबांवर्त जांगम सार्न सामुग्री आवि कलाकृती, सांग्रह, उपकरिे आवि औद्योवगक र्ांि 

सामग्री र्ाांचे महत्त्व ओळखून त्याचे मुल्र्ाांकन करिे. 

महत्त्व समजून घेण्यासाठी, अांतगधत रचना, सांलग्न उपकरिे आवि सांबांवर्त जांगम सार्न सामुग्री  , कलाकृती,  त्याांचे सांकलन आवि औद्योवगक 

स्थळे आवि साांसृ्कवतक भूदृश्र्ा सांबांवर्त उपकरिे आवि र्ांििा ओळखिे आवि त्याांचे मूल्याांकन करिे देखील आिश्यक आहे. 

१.४:सांरचनात्मक निकल्पना, घडि, बाांर्काम तांि आवि बाांर्काम सावहत्य ओळखिे आवि त्याांचा आदर करिे.  

विसाव्या शतकात नाविन्यपूिध घडि, सांरचनात्मक उपार्, बाांर्काम सावहत्य आवि बाांर्काम तांिाची सुरुिात झाली आवि ते ओळखून 

त्याचे महत्व मूल्याांकन केले पावहजेत. 

१.५: भिताल चे महत्त्व ओळखून त्याचे मूल्याांकन करिे. 

िारसा स्थान वकां िा वठकािाांच्या महत्वामधे्य स्थावनक सांदभाधचे र्ोगदान समजून घेण्यासाठी, त्याचा भिताल अभ्यासून  त्याचे मूल्यमापन केले 

पावहजे. सभिताली  केिळ भौवतक िातािरिाचा समािेश नसतो तर, त्याांच्यातील सांबांर् आवि सांिाद (जसे की दृश्र्मान, पर्ाधिरिीर्, 

ऐवतहावसक, अिकाशासांबांर्ीचे) देखील समाविष्ट् होतात. िारसा स्थाने एखाद्या जटील व्यिस्थेचा भाग असू शकतात वजथे असे सांबांर् एका 

स्थळाच्या वकां िा जागेच्या सीमेबाहेर पसरतात. 

१.६: महत्वपूिध वनर्ोजन सांकल्पना आवि पार्ाभूत सुविर्ा ओळखून त्याचे मूल्याांकन करिे. 

शहरी िसाहती ांसाठी, औद्योवगक स्थळे आवि ऐवतहावसक शहरी पररसर, प्रते्यक विकासाच्या कालािर्ीशी सांबांवर्त विविर् वनर्ोजनाच्या 

सांकल्पना, पद्धती आवि कल्पना (र्ात कार्ाधत्मक पार्ाभूत सुविर्ा ज्यामधे्य सोर्ीचे, िीज, पािी आवि साांडपाण्याची व्यिस्था ह्याचा समािेश 

होतो) ओळखून त्याांचे महत्व मान्य, व्यिस्थावपत आवि सांरवित केले पावहजेत. 

१.७: विसाव्या शतकाच्या िारसाचे मावहतीपि सविर्पिे  तर्ारकरिे. 

विसाव्या शतकाची िारसा ओळख आवि वतचे मूल्याांकन बहुविर् शाखाां द्वारा उत्तम सांशोर्न आवि अभ्यासानुसार केलेल्र्ा पद्धतशीर 

सिेिि आवि मावहतीपिकान द्वारे, अांत:सू्फतीने करिे आिश्यक आहे. िारसा वनर्ोजन अवर्कारी र्ासह जबाबदार पिाांने तर्ार केलेले 

िारसा पररिाम मूल्र्मापन (HIA) आवि, सिेिि आवि मावहतीपिकानद्वारे सांरििात्मक सांिर्धन आवि व्यिस्थापन उपार्ाांचा पार्ा पुरिला 

गेला पावहज. 

१.८: साांसृ्कवतक महत्व स्थावपत करण्यासाठी तुलनात्मक विशे्लषि िापरिे. 

विसाव्या शतकाचे  िारसा महत्त्व मुल्याांकन करताना, त्याचे विश्लेषि आवि सापेि महत्व समझ्ण्ण्यासाठी तुलनात्मक िारसा वठकािे वकां िा 

स्थळाांची ओळख आवि मूल्यमापन केले पावहजे. 
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सांवर्धन वनर्ोजन प्रविरे्ची अांमलबजाविी करिे 

कलम २: र्ोग्य सांवर्धन वनर्ोजन आवि व्यवस्थापन पद्धती लागू करिे. 

२.१: कोित्याही हस्तिेपापुिी महत्व समजून अखांडत्व वटकिून ठेििे. 

विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारसा स्थानाांच्या अखांडतेमधे्य अवनर्वमत पररितधन वकां िा हस्तिेपाचा पररिाम होऊ देिू नरे्. एखाद्या 

जागेिर सांभिनीर् प्रवतकूल पररिामाांची तीव्रता कमी करण्यासाठी पुरेस सांशोर्न, मोजमापािर आर्ाररत ििधनात्मक नोांदिी, इवतहासाचे  

आवि त्याच्या महत्वाचे विश्लेषि करिे गरजेचे आहे.  

विसाव्या शतकाच्या िारशामधे्य साांसृ्कवतक मूल्र्ाांचे प्रकटीकरि कशा पद्धतीने होते हे समजून घेण्यासाठी त्याचे विविर् गुि, घटक 

आविमूल्रे् ह्याांचे त्याच्या महत्व वनवमधतीमर्ील र्ोगदानाचे  मूल्र्ाांकन करिे गरजेचे आहे. त्याची काळजी, व्याख्या, सत्यता आवि अखांडत्व 

सांिर्धन र्ाबद्दल र्ोग्य वनिधर् घेण्यासाठी ही एक आिश्र्क पूिधतर्ारी आहे. िारसा स्थळे कालानुरूप विकवसत पाितात आवि जागेच्या 

नांतरच्या बदलाांमरे् सुद्धा  साांसृ्कवतक महत्त्व असु शकते. एकाच िारसा स्थान वकां िा जागेच्या सांिर्ांनासाठी विविर् सांिर्धन पद्धती आवि 

दृवष्ट्कोन िापरिे गरजेचे असू शकते. 

२.२:प्राथवमक स्त्रोताांपासून मावहती गोळा करण्याची िमता िाढििे. 

विसाव्या शतकात ताांविक प्रगतीद्वारे व्यापक वििम घडिले गेले. महत्त्वाच्या मुल्र्ाांकनाांना सूवचत करण्यासाठी स्थान वकां िा जागेबद्दल 

मावहती गोळा करताना र्ा स्त्रोताांचा िापर करिे महत्त्वाचे आहे. 

काही प्रकरिाांमधे्य, मूळ कल्पक,बाांर्काम वनवमधती करिारा, वनर्ोजक, ग्राहक वकां िा एखाद्या जागेच्या वनवमधतीशी वनगवडत समाजातील 

इतरकोिीही प्राथवमक मावहती प्रदान करण्यात सिम असू शकतात.त्याांच्याकडून सांबांवर्त मावहती वजथे गरजेची आहे वतथे घेतलीच पावहजे. 

वजथे शक्य आहे वतथे मौश्खक इवतहासातून वमळिारी मावहती सांग्रहीत करािी.र्ा मवहतीमुळे जागेच्या मुल्र्ाची समज प्रगल्भ होण्यास मदत 

होते पि वनमाधत्याचा दृवष्ट्कोन सामािून घेताना सािर्वगरी बाळगली पावहजे.िारसास्थळाचे महत्व प्रस्थावपत करताना सगळ्या मूल्र्ाांच्या 

र्ोगदानाची दखल घेतल्र्ाची काळजी घेिे गरजेचे आहे, विशेषता मूळ रचनेमागचा उदे्दश आवि जागेिर वमळालेले बाांर्काम ह्याांचे परस्पर 

सांबांर् तपासताना ही काळजी घेिे महत्वाचे ठरते.  

२.३: काम सुरू करण्या अगोदर साांसृ्कवतक महत्त्वाांचे मूल्याांकन करिारी वनर्ोजन पद्धत िापरिे आवि त्याचे पालन ि आदर करण्यासाठी 

र्ोरिे प्रदान करिे. 

विसाव्या शतकाच्या िारशाच्या महत्िाचे मूल्यमापन करण्यासाठी साांसृ्कवतक दृष्ट्या र्ोग्य सांिर्धन वनर्ोजन दृष्ट्ीकोन असलेल्र्ा 

कार्धपद्धती िापरिे आिश्यक आहे. ह्यात साांसृ्कवतक मूल्र्ाांचा अथध लािून, सांिवर्धत आवि व्यिस्थावपत करण्यासाठी व्यापक ऐवतहावसक 

सांशोर्न आवि मूल्र्ाांच्या मोजमापािर आर्ाररत विकवसत झालेल्र्ा र्ोरिाांचा समािेश होतो. वनर्ांवित विकास आवि बदल घडिून 

आिण्यासाठी, सांिर्धनाची विवशष्ठ र्ोरिे आखण्यासाठी असे मूल्र्ाांकन कुठलेही काम सुरू होण्यापूिी पूिध होिे गरजेचे आहे. त्यासाठी 

सांिर्धन र्ोजना / व्यिस्थापन र्ोजना तर्ार केली पावहजे. ह्या करता प्रादेवशक िारसा सनदी आवि स्थान-विवशष्ट् सांिर्धन घोषिा प्रसु्तत 

असू शकतात. 

२.४:स्वीकार्ध बदलाची मर्ाधदा स्थावपत करिे. 

प्रते्यक विकासासाठी वकां िा सांिर्धनसाठी, कोित्याही हस्तिेपापुिी स्पष्ट् र्ोरिे आवि मागधदशधक तते्त्व स्थावपत केली पावहजेत, जेिेकरून 

बदलाांच्या स्वीकार्ध मर्ाधदा पररभावषत करता रे्तील. सांिर्धन र्ोजना / व्यिस्थापन र्ोजनेमधे्य  िारसा स्थान वकां िा जागेचे महत्त्वपूिध भाग, 

त्यास प्रभावित असिारी भेद्यता, िेिे , जेथे हस्तिेप शक्य आहे वतथे जागेचा सिोतृ्कष्ट् िापर आवि वनर्ोवजत सांिर्धन उपार् साांगिे आिश्यक 
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आहे. विसाव्या शतकात िापरलेल्र्ा विवशष्ट् तते्त्व (जसे की स्थापथ्यशास्त्र, वनर्ोजन, सांरचनात्मक आवि इतर) आवि तांिज्ञानाचा विचार 

करिे आिश्यक आहे. 

२.५: आांतरशाखीर् कौशल्याचा उपर्ोग करािे. 

विसाव्या शतकातील स्थळाांच्या सांिर्धन वनर्ोजन आवि व्यिस्थापनासाठी त्या स्थळाच्या साांसृ्कवतक महत्व अर्ोरेश्खत करिार्र्ा सिध गुिर्मध 

आवि मुल्रे् विचारात घेिार्र्ा आांतरशाखीर् दृष्ट्ीकोनाची गरज आहे.अपारांपररक बाांर्काम सावहत्य आवि बाांर्काम पद्धती ांच्या अिाजिी 

िापर आवि प्रसारामुळे आरु्वनक सांिर्धन तांिज्ञानातील आवि भौवतक विज्ञानाांतील विशेषज्ञाांना विसाव्या शतकाच्या िारश्र्ासाठी विवशष्ट् 

सांशोर्नाची आिश्यकता भासू शकते. औद्योवगक िारसा, साांसृ्कवतक आवि ऐवतहावसक शहरी पररसर हर्ा सारख्या विचारार्ीन असलेल्र्ा 

विवशष्ट् िारसा िगधिारीत मोडिार् र्ा िारशा सांबांवर्त तज्ञमांडळीना सांिर्धनाच्या प्रविरे्मधे्य सहभागी करिे आिश्र्क आहे. 

२.६: देखभाल आवि चालू व्यिस्थापनेसाठी र्ोजना करिे . 

सिध साांसृ्कवतकिारसा स्थाने आवि वठकािाांच्या चालू व्यिस्थापनामधे्य वनर्वमत प्रवतबांर्ात्मक काळजी आवि देखभाल र्ोजना महत्त्वाची 

आहे. कोित्याही िारसा स्थान वकां िा जागेसाठी सातत्याने केलेली पाहिी आवि र्ोग्य देखरेख ही र्ोग्य सांिर्धन कृती आहे आवि त्यामुळे 

त्याचा दीघधकालीन दुरुस्तीचा खचधही कमी होतो. देखभाल र्ोजना र्ा प्रविरे्स मदत करेल. साांसृ्कवतक आवि ऐवतहावसक शहरी पररसराांच 

महत्त्व वटकिून ठेिण्यासाठी सतत विकासाच्या प्रविरे्चे प्रबांर्न आवि बदलासाठी व्यिस्थापन र्ोजनाांची आिश्र्कता आहे 

आपात्कालीन श्स्थरीकरि कामाची देखील गरज भासू शकते,मूल्याांकन आवि त्यानुसार काम र्ोग्य प्रवशवित आवि अनुभिी 

व्यािसावर्काांनी स्थळाच्या महत्त्वपूिधतेिर कमीत कमी पररिाम होईल हर्ा दृष्ट्ीकोनातून केले पावहजे. 

२.७: सांिर्धन करण्यासाठी जबाबदार पिाांची नेमिूक करिे. 

विसाव्या शतकाच्या साांसृ्कवतक िारशाच्या सांिर्धनासाठी जबाबदार आवि उत्तरदार्ी असलेल्या पिाांची नेमिूक करिे महत्त्वाचे आहे. 

र्ामधे्य मालक, मालमत्ता व्यिस्थापक, िारसा अवर्कारी, समुदार्, सािधजवनक अवर्कारी, स्थावनक सरकार, शहर वनर्ोजन विभाग आवि 

रवहिाशी समाविष्ट् असू शकतात.  

२.८: दस्तऐिजीकरि आवि नोांदी सांग्रवहत करिे. 

विसाव्या शतकातील िारसा स्थान वकां िा जागेमरे् बदल करताना सािधजवनक सांग्रहिासाठी त्या बदलाांच्या नोांदी करिे आिश्यक आहे. 

नोांदीकरिाच्या तांिाांमधे्य नकाशे बनवििे, छार्ावचिि, मोजमापासवहत रेखावचि, मौश्खक इवतहास, प्रकाशवकरिाद्वारे वनरीिि, विवमती 

प्रवतकृती आवि नमुनाकारि, आवि औद्योवगक र्ांिसामुग्रीसाठी औद्योवगक िारसा स्थानाांिर िापरल्र्ा जािार्ाध  नोांदप्रविरे्चा समािेश असू 

शकतो. सांग्रहीत सांशोर्न हा सांिर्धन वनर्ोजन प्रविरे्चा एक महत्वाचा भाग आहे. मालकास पुरावभलेख ठेिण्यास आवि त्यास सांिर्धनासाठी 

उपलब्ध करुन देण्यास प्रोत्साहन देण्यात र्ािे.  

प्रते्यक हस्तिेपासाठी, एखाद्या जागा वकां िा स्थळाची विवशष्ट्ता आवि उपार्र्ोजना ह्याांचे  र्ोग्यररत्या दस्ताऐिजीकरि केले पावहजेत. 

दस्ताऐिजीकरिात हस्तािेपापुिी, दरम्यान आवि नांतरच्या पररश्स्थती ची नोांद करिे आिश्र्क आहे. अशा कागदपिाांना एका सुरवित 

वठकािी आवि अद्यर्ाित प्रवतवलपीर्ोग्य माध्यमाांमधे्य ठेिािे. र्ामुळे स्थान वकां िा जागेच्या सादरीकरि आवि व्याख्या करण्यात मदत 

होईल, ज्याने िापरकते आवि पर्धटकाांचा त्या स्थळासांबांर्ी ांची समज आवि आनांद िाढेल.  इचु्छक व्यक्ती ांना साांसृ्कवतक िारशाच्या 

तपासिीत प्राप्त झालेली मावहती,तसेच इतर मावहती आवि दस्तऐिज उपलब्ध करून द्यािे. 
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रु्वनक सावहत्य आवि भौवतक र्ोजनेचे सांशोर्न करिे 

कलम ३:ववसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक वारसा सांबांवर्त  ताांविक आवि वनर्ोजन पैलूांचे  सांशोर्न करिे. 

३.१:विसाव्या शतकाच्या अवद्वतीर् इमारत सावहत्य आवि बाांर्काम तांिाांसाठी विवशष्ट् दुरुस्ती पद्धती ांचा शोर् आवि विकास करिे.  

विसाव्या शतकातील बाांर्काम सावहत्य आवि बाांर्काम तांि हे बर्र्ाचदा पारांपाररक सावहत्य आवि जुन्या सावहत्य आवि  पद्धती ांपेिा वभि 

असतात. ह्या अवद्वतीर् बाांर्काम पद्धतीसाठी विवशष्ट् दुरुस्ती पद्धती शोर्िे आवि विकवसत करिे आिश्र्क आहे. निीन वकां िा प्रार्ोवगक 

सावहत्य आवि बाांर्काम पद्धती ांचा िापर केल्र्ामुळे, वकां िा त्याच्या दुरुस्तीमधे्य विवशष्ट् अनुभिाच्या अभािामुळे, विसाव्या शतकाच्या 

मध्यानांतर वनमाधि झालेल्र्ा िारसा वठकािे वकां िा स्थानाांच्या सांिर्धनात विवशष्ट् सांिर्धन आव्हाने असू शकतात. मूळ / महत्त्वपूिध सावहत्य 

वकां िा तपशील काढून टाकिे आिश्र्क असल्र्ास त्याची नोांद केली जािी आवि प्रावतवनवर्क नमुने सांग्रवहत करािे. 

कोित्याही हस्तािेपापुिी र्ा सावहत्याांचे काळजीपूिधक विशे्लषि करिे आवि कोितेही दृश्य ि अदृश्य हानी ओळखिे आवि समजून घेिे 

आिश्यक आहे. काही प्रार्ोवगक सावहत्याचे आरु्ष्य पारांपररक सावहत्यापेिा कमी असू शकते आवि त्याचे काळजीपूिधक विश्लेषि करिे 

आिश्र्क आहे. सावहत्याची पररश्स्थती आवि अर्ोगती चा तपास पाि व्यािसावर्काांनी अविनाशकारी आवि अनािमक पद्धती ांचा िापरकेला 

पावहजे. घातक विश्लेषि कमीतकमी पातळीिर मर्ाधवदत केले पावहजे. विसाव्या शतकाच्या सावहत्याांचे काळानुरूप िृद्ध होण्याच्या प्रिीरे्चा 

काळजीपूिधक अभ्यास होिे गरजेचे आहे.  

३.२: विसाव्या शतकात विकवसत झालेल्या निीन वनर्ोजन पध्दती ांसाठी सांशोर्न करून र्ोग्य प्रवतसाद विकवसत करिे. 

विसाव्या शतकातशहरी राहिीमान आवि शहराच्या रचने सांबांवर्त अनेक निीन आवि प्रार्ोवगक प्रकाराांचा विकास  झालेला वदसुन 

रे्तो.साांसृ्कवतक आवि ऐवतहावसक शहरी पररसराचे महत्व वटकिून’ ठेिण्यासाठी असलेल्र्ा विवशष्ट् वनर्ोजन आराखड्ाांचा वकां िा 

दृष्ट्ीकोनाना लक्ष्य करून सांिर्धनात्मक र्ोरिे आवि विकास मागधदशधक तते्व आखली गेली पावहजेत.  

कलम ४: महत्व राखण्यासाठी र्ोरिे तर्ार करा. 

४.१ स्थानाच्या साांसृ्कवतक महत्त्वचे जतन ि सांिर्धन करण्यासाठी सांशोर्नाद्वारे सांिर्धन र्ोरिे तर्ार करिे आवि बदल व्यिस्थापना 

सांबांवर्त वनिधर् घेताना हर्ा र्ोरिाांचा मागधदशधक र्ोरिे म्हिून िापर करिे. 

 

साांसृ्कवतक महत्त्व विकवण्यासाठी बदलाांचे व्यवस्थापन करिे 

कलम ५: बदलाांसाठीचा रे्िाऱ्र्ा सतत दबावाचे व्यवस्थापन करिे.  

५.१:साांसृ्कवतक महत्त्व, सत्यता आवि अखांडता वटकिून ठेिण्यासाठी, मानिी हस्तिेप वकां िा पर्ाधिरिीर् पररश्स्थतीमुळे झालेल्र्ा बदलाचे 

व्यिस्थापन करिे हे सांिर्धन प्रविरे्चा एक आिश्र्क भाग आहे.  

काही घटनाांमधे्य, िारसा स्थान वकां िा जागावटकिून ठेिण्यासाठी बदल आिश्यक असू शकतो. एखादा हस्तिेप आवि सांकवलत बदल 

साांसृ्कवतक महत्वािर प्रवतकूल पररिाम करू शकतात. जेथे बदल आिश्र्क आहे, त्या वठकािी अखांडता आवि सत्यतािरील त्याच्या 

प्रभािाचे मूल्र्ाांकन आवि परीिि केले पावहजे. 

 

 



9 
© 2017 ICOMOS International Committee on Twentieth Century Heritage (ISC20C) 
 

 

कलम ६: सांवेदनशीलतेने बदल व्यवस्थावपत करिे. 

६.१: बदलासाठी एक सािर् दृष्ट्ीकोन िापरिे. 

आिश्यक वततकेच आवि शक्य तेिढेच करा. कोिवतही मध्यस्थी सािर्वगरी ने केलीपावहजे. बदलाचे प्रमाि आवि तीव्रता कमी केली पावहजे. 

ऐवतहावसक िीि आवि साांसृ्कवतक महत्व ह्याची हानी टाळण्यासाठी दुरुस्तीच्या केिळ वसद्ध पद्धती आवि उपचाराांचा िापर केला गेला 

पावहजे, शक्यतो कमी आिमक माध्यमाांचा िापर करून दुरुस्ती करिे आिश्यक आहे. बदल पूिधित करता आले पावहजेत. 

िारसा  स्थळाच्या वकां िा जागेच्या साांसृ्कवतक महत्वािर विपरीत/ प्रवतकूल पररिाम न होऊ देण्याच्या अटीिर त्या स्थळाचा अथिा जागेची 

कामवगरी आवि कार्धिमता सुर्ारण्याकररता स्वतांि असे हस्तिेप सादर केले जाऊ शकतात.िापरात बदल विचारात घेताना, साांसृ्कवतक 

महत्त्व राखण्यासाठी पुनिाधपराचा र्ोग्य मागध िापरिे आिश्यक आहे. 

६.२: प्रत्यि काम सुरु होण्याआर्ी सांिर्धन र्ोरिाविरूद्ध प्रस्तावित बदलाांच्या प्रभािाांचे मूल्याांकन करिे आवि कोित्याही प्रवतकूल प्रभािाांना 

टाळण्यासाठी वकां िा सौम्य करण्यासाठी प्रर्त्न करिे. 

कुठल्र्ाही बदलाच्या प्रस्तावित र्ोजनेचे होिारे विपरीत पररिाम कमी करण्याकररता वकां िा टाळण्याकररता, त्या जागेचे साांसृ्कवतक महत्व 

समजून त्याची व्याख्या करिे जरुरी आहे. वभि घटक, गुिर्मध आवि मूल्र्ाांमधे्य बदलासाठी पररितधनीर् सहनशीलता असू शकते आवि 

अनुकूलीकरि वकां िा बदलासाठी प्रस्ताि विकवसत करण्यापूिी हे समजून मूल्र्ाांकन करिे आिश्र्क आहे जेिेकरून त्या जागेचे 

साांसृ्कवतक महत्त्व व्यिस्थावपत आवि सांिवर्धत होईल. 

६.३: र्ोग्य िारसा सांिर्धन तोडग्याांसाठी लिवचक आवि नाविन्यपूिध दृष्ट्ीकोनातून साकारलेल्र्ा आदशध इमारत वनर्माांचे उपर्ोजन  

आिश्यक आहे.  

साांसृ्कवतक महत्त्व टीकिण्याकररता मानककार्दे आवि इमारत सांकेताांचा (उदा. र्ोग्य प्रिेश आिश्र्कता, आरोग्य आवि सुरिा, अवग्न-

सुरिा, भूकां पीर् पुनप्राधप्ती, बागकाम आिश्र्कता, रहदारी व्यिस्थापन आवि ऊजाध कार्धिमता सुर्ारण्याचे उपार्) विवनर्ोग करताना 

लिवचक भूवमकेचा अिलां ब करण्याची गरज भासू शकते. सांबांवर्त अवर्कार्र्ाांशी आवि तज्ञाांसोबत पररपूिध विश्लेषि आवि िाटाघाटीचे  

उदे्दश  हा िारशािर होिारा प्रवतकूल पररिाम टाळण्यासाठी वकां िा सौम्य करण्याचा असािा. प्रते्यक बाबतीत त्याच्या विवशष्ट् गुििते्तनुसार 

वनिधर् घेतला पावहजे. 

कलम ७:भर आवि हस्तके्षपासाठी आदररु्क्त दृष्टीकोन राहील र्ाची खािी करिे.  

७.१:  भर वकां िा िाढ करताना िारसा स्थळाचे वकां िा जागेचे साांसृ्कवतक महत्व अबावर्त राखिे जरुरी आहे. 

काही बाबतीत,स्थानाची वकां िा जागेची श्स्थरता वनश्श्चत करण्यासाठी हस्तिेपाची (जसे की इमारत वकां िा बागेत निीन भर/िाढ, शहरी 

भागातील ररकाम्या जागेतभर ठरिार्र्ा निीन इमारती इत्यादी) गरज भासू शकते. काळजीपूिधक विश्लेषि केल्र्ानांतर स्थानाच्या वकां िा 

जागेच्या प्रमाि, बैठकी, रचना, पररमाि, सांरचना, भूप्रदेश,  सावहत्य, पोत आवि रांगाचा आदर करिारी िाढीि रचना केली पावहजे. लिपूिधक 

तपासाअांती केलेली िाढ निीन म्हिून स्पष्ट् ओळखता आली पावहजे परां तु ती अश्स्तत्वातील रचनेशी सुसांगत असून, त्याला  स्पर्ाध न 

करतापूरक असािी,नक्कल न करता अथधपूिध असली पावहजे. 

७.२: अश्स्तत्वातील ििध, प्रमाि, रचना, बैठकी, भूदृश्र्, सावहत्य, रांग, थर आवि तपशील लिात घेऊन निीन हस्तिेपाांची रचना केली गेली 

पावहजे. 

भूतकाळातील िनस्पती लागिड, इमारती आवि त्याांच्या रचनेचा सहानुभूती पूिधक लािलेला अथध, र्ोग्य प्रकारच्या रचनाांची उपार्र्ोजना 

करण्यात मदत करू शकतो. पि सांदभाधनुरूप रचना करिे म्हिजे नक्कल करिे नाही. 
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कलम ८: वापराचे साांसृ्कवतकमहत्व अर्ोरेखखत करतानाचे र्ोगदान लक्षात घेऊन त्यानुसार व्यवस्थापन करिे . 

जेथे कार्ाधत्मक िापर एखाद्या जागेची वकां िा स्थानाच्या महत्वामधे्य र्ोगदान देते, वतथे शक्य असेल तेव्हा सांिर्धनाचा हेतू तो िापर श्स्थर 

करण्याचा असािा. कुठे निीन िापर स्थानाच्या श्स्थरतेसाठी सार्न म्हिून िापरला गेला आहे आवि कुठे जुना िापर वकां िा कार्ध त्या जागेच्या 

साांसृ्कवतक महत्व अर्ोरेश्खत करण्यात र्ोगदान करते हे स्पष्ट्पिे साांवगतले पावहजे. 

कलम ९: जागेची वकां वा स्थानाची सत्यता आवि अखांडत्वाचा आदर करिे. 

९.१: हस्तिेपाने जागेचे साांसृ्कवतक महत्व िवर्धत आवि वटकिून ठेििे.  

महत्त्वपूिध घटक पुनवनधवमधत करण्याऐिजी, दुरुस्त वकां िा पुनस्थाधवपत करिे आिश्यक आहे. महत्त्वपूिध घटकाांना बदलण्यापेिा त्याांना श्स्थर 

करिे, दृढ करिे आवि दुरुस्त करिे हे अवर्क शे्रर्स्कर आहे. जेथे शक्य असेल तेथे निीन सावहत्य जशास तसे जुळविले पावहजे, परां तु 

त्यास निीन म्हिून िेगळे करण्यास वचन्ाांवकत वकां िा वदनाांवकत केले पावहजे. 

पूिधपिे गमािलेल्या िारसा स्थानाांची वकां िा त्याांच्या महत्त्वपूिध घटकाांची पुनबाांर्िी वह सांिर्धनाची विर्ा नाही आवि तशी वशिारसही 

केलेलीनाही. परां तु, वलश्खत पुराव्यान्द्द्वारे समथधन केले गेलेले मर्ाधवदत पुनवनधमाधि हे साांसृ्कवतक िारसा स्थान वकां िा जागेची अखांडता 

अबावर्त राखण्यासाठी आवि / वकां िा साांसृ्कवतक िारसा समजण्यासाठी र्ोगदान देऊ शकते. 

९.२:बदलाच्या महत्त्वपूिध स्तराांच्या मूल्याचे ि िर्ाच्या थराांचा आदर करिे. 

इवतहासाची साि म्हिून एखाद्या जागेची वकां िा स्थानाची साांसृ्कवतक महत्त्व प्रामुख्याने त्याच्या मूळ वकां िा महत्त्वपूिध भौवतक गुिर्माांिर 

आवि / वकां िा वतचे अमूतध मूल्यािर आर्ाररत असते जे वतची सत्यता पररभावषत करते. माि त्याचे साांसृ्कवतक महत्व हे िक्त , मूळ िारसा 

स्थान वकां िा जागा वकां िा नांतरचे हस्तिेप, जोड, भूदृश्र्ाचे घटक वकां िा निीन घटक ह्याांच्या िर्ा िर अिलां बून नसते.नांतर केल्र्ा गेलेल्र्ा 

बदलाांमुळे आलेले साांसृ्कवतक महत्व  सुद्धा ओळखून, त्याचा सहानुभूती पूिधक विचार सांिर्धन वकां िा विकासासांबांर्ी वनिधर् घेताना केला 

गेला पावहजे. 

िर् सिध प्रकारच्या हस्तिेपामरे्, िेळोिेळी झालेल्या बदलाांद्वारेआवि त्याांच्या थरानमधे्य स्पष्ट् वदसले पावहजे. विसाव्या शतकात िापरल्र्ा 

जािार्ाध बहुतेक सावहत्यासाठी हे तत्व महत्वाचे आहे. 

साांसृ्कवतक महत््तिाला र्ोगदान देिारी सामग्री,सार्ने, र्ांिसामग्री, उपकरिे, कलाकृती,  िनस्पतीलागिड वकां िा भूदृश्र्ाचे घटक शक्य 

असल्र्ास िारसा स्थानािर अबावर्त ठेिलेपावहजेत. 

 

पर्ाधवरिीर् खस्थरतेसाठी व्यवस्थापन करिे 

कलम १०: पर्ाधवरिीर् खस्थरता ववचारात घेिे. 

१०.१: साांसृ्कवतक महत्वाचे सांिर्धन करताना पर्ाधिरिीर् श्स्थरता आवि ऊजाध कार्धिमतेच्या उपर्ोजना करताना त्यामधे्य र्ोग्य समतोल 

राहील ही काळजी घेिे. 

कालाांतराने विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारसािर अवर्क ऊजाधिम होण्यासाठी दबाि िाढेल आवि इमारती आवि जागा शक्य 

वततक्या कार्धिमतेने कार्ध करिे आिश्यक होईल. तथावप,जेथे शक्य असेल तेथे ऊजाध सांिर्धन उपार्ाांनचा साांसृ्कवतक महत्त्वाांिर 

(कार्ध आवि िापर र्ासह) प्रवतकूल पररिाम होऊ देऊनरे्. 
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सांिर्धनासाठी पर्ाधिरिीर् श्स्थरतेचा समकालीन दृष्ट्ीकोनाांने विचार केला पावहजे. सांिर्धन आवि विकास आवि चालू व्यिस्थापनाचे समथधन 

करण्यासाठी साांसृ्कवतक िारसा स्थान वकां िा जागेिरील हस्तिेप शाश्ित पद्धती आवि सार्नासह अांमलात आििे आिश्र्क आहे. 

व्यािहाररक आवि सांतुवलतउपार्ाांसाठी, स्थान वकां िा जागेची श्स्थरता सुवनश्श्चत करार्ला सिध पिाांशी सल्लामसलत करिे आिश्र्क 

आहे. िारसा स्थानाचे साांसृ्कवतक महत्त्वाचे व्यिस्थापन, व्याख्या आवि हस्तिेप करण्याचे सिध सांभाव्य पर्ाधर् आवि व्यापक व्यिस्था ही 

भविष्यातील वपढ्ाांसाठी कार्म राखली गेली पावहजे. 

उजेच्या पुनविधतरिाची र्ोजना आखण्यासाठी अश्स्तत्वातील इमारतीची ऊजाध कार्धिमता समजून घेिे ही पवहली पार्री आहे. विवशष्ट् 

ताांविक पद्धती, प्रिाली आवि सावहत्य ओळखण्यासाठी र्ोग्य पुनप्राधप्ती उपार्ाचां सांशोर्न करिे जरुरी आहे. जेथे मूळ सावहत्य अर्शस्वी 

झाली आहे तेथे अवर्क ऊजाध कार्धिम पर्ाधर्ाांसह असे सावहत्य जे जागेचे साांसृ्कवतक महत्वाला हावनकारक ररत्या प्रभावित करिार नाही 

पि सांभाव्य बदली वकां िा डागडूजीचे सावहत्य म्हिून िापरले जाऊ शकेल, अशा सावहत्याचे सांशोर्न होिे जरुरी आहे. 

साांसृ्कवतक आवि ऐवतहावसक शहरी पररसराांिर पिन-चक्क्क्या, सौर पिे आवि पािी राखिार्र्ा प्रिाली ां सारख्या नूतनीकरिीर् उजाध 

प्रिाली ांच्या प्रभािाचे मूल्र्मापन करून तो प्रभाि टाळला वकां िा कमी केला गेला पावहजे.  

१०.२: विसाव्या शतकाच्या िारशासाठी र्ोग्य ऊजाध सांिर्धन आवि पर्ाधिरिपूरक शाश्ित पद्धती ांचा प्रचार – प्रसार करिे. 

विसाव्या शतकाच्या िारशासाठी र्ोग्य पर्ाधिरिीर् वटकाऊ सामग्री, प्रिाली आवि पद्धती विकवसत करण्यासाठी तत्सांबांर्ी 

सांशोर्नास प्रोत्साहन वदले पावहजे. 

साांसृ्कवतक महत्व आवि पर्ाधिरिीर् शाश्ित गरजा ह्याांचा समतोल सार्िार्र्ा एकाश्त्मक दृष्ट्ीकोन अांगीकृत करिार्र्ा शैिविक  

आवि प्रवशिि कार्धिमाना उते्तजन वदले पावहजे. 

 

अथध लाविे, सांवादसार्िे आवि क्षमता वाढविे  

कलम ११:ववसाव्या शतकाच्यासाांसृ्कवतक वारशाचे व्यापक जनाांबरोबर उन्नर्न करिे आवि वारसा समारांभपूवधक 

साजरा करिे. 

११.१: व्यापकपिे साांसृ्कवतक महत्वासांबांर्ी सांिाद सार्िे.  

विसाव्या शतकातील िारसा वठकािे आवि त्याांचे सांिर्धनाची जािीि आवि समज िाढिण्यासाठीच्या सांिादात प्रमुख पे्रिक आवि 

भागर्ारकाांचा समािेश करा. 

११.२: सादरीकरि आवि र्ोग्य अथध लाििे हे सांिर्धन प्रविरे्चे आिश्यक भाग आहेत. 

विसाव्या शतकातील साांसृ्कवतक िारसा सांशोर्न आवि सांिर्धन / व्यिस्थापन र्ोजना प्रकावशत आवि वितररत करा, आवि उवचत व्यिसार् 

आवि विसृ्तत समुदार्ामधे्य जेथे शक्य असेल तेथे कार्धिम आवि प्रकल्पाांना प्रोत्साहन द्या. 

११.३: र्ोग्य अथध लाििे ही सांिर्धनाची एक महत्वपूिध विर्ा आहे.  

विसाव्या शतकातील िारसा स्थाने आवि जागाांची जनजागृती िाढविण्यासाठी त्याचा र्ोग्य अथध लाििे आिश्यक आहे. ते महत्व 

समजण्यास आवि बदलाचे नोांदीकरि करण्यात महत्त्वाची भूवमका बजािते. 
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११.४: विसाव्या शतकाच्या िारसा सांिर्धनासाठी िमता उभारिे आवि कसब तर्ार करण्यासाठी शैिविक आवि व्यािसावर्क प्रवशिि 

देिार्र्ा कार्धिमाांना प्रोत्साहन आवि समथधन देिे.  

अनेक शाखाांमर्ील शैिविक आवि व्यािसावर्क प्रवशिि कार्धिमाांमधे्य विसाव्या शतकातील िारसा सांिर्धन तत्वाांचा समािेश करिे 

गरजेचे आहे आवि त्यासह त्याचे महत्त्व समजून घेिे, ताांविक आवि भौवतक आव्हाने, आवि पर्ाधिरिीर् श्स्थरता सुवनश्श्चत करिे अश्र्ा 

विवशष्ट् आव्हानाांना सांबोवर्तकरिे गरजेचे आहे.  

 

शब्दकोष 

अनुकूलीकरि - म्हिजे विद्यमान िापरासाठी वकां िा प्रस्तावित निीन िापरासाठी स्थानात वकां िा जागेत बदल करिे (बुरा चाटधर, 

२०१३). 

गुिर्मध - एखाद्या जागेच्या गुिर्माांमधे्य त्याचे प्रत्यि स्थान, घडि, िीि आवि िापर, त्याची वनर्ोजन पद्धती, रचना (रांग र्ोजनाांसह), 

बाांर्काम प्रिाली आवि ताांविक उपकरिे तसेच त्याच्या सौांदर्ाधच्या गुिर्माांचा समािेश आहे. 

सत्यता- वह एखाद्या िारसा स्थान वकां िा जागेची त्याच्या भौवतक गुिर्मध आवि अमूतध मूल्र्ाांद्वारे विश्िासाहधरीतीने साांसृ्कवतक महत्व व्यक्त 

करण्याची िमता आहे. हे साांसृ्कवतक िारसा स्थान आवि त्याच्या साांसृ्कवतक सांदभाधिर अिलांबून असते. 

सांवर्धन - म्हिजे एका िारसा स्थान वकां िा जागेचे साांसृ्कवतक महत्त्व कार्म राखण्यासाठी सिध देखभाल प्रविर्ा (बुरा चाटधर, २०१३ 

मरू्न). 

सांवर्धन व्यवस्थापन र्ोजना- ही भविष्यातील बदलाांसह एखाद्या स्थानाचे व्यिस्थापन करण्यासाठी मागधदशधक तत्वाांची चौकट दशधििारी 

पविका आहे. र्ात स्थानाचे िारसा महत्त्व विशद करिे, त्यािर रे्िार्र्ा काही मर्ाधदा असतील तर, बदलाांमुळे आरवित असिारे 

साांसृ्कवतक महत्व र्ाांचा समािेश होतो आवि भविष्यात त्या महत्वाचे सांरिि करण्यासाठी आखलेल्र्ा र्ोरिाांचा ही समािेश आसतो. 

काही देशाांमधे्य,जरी काही समाविष्ट् विषर्ाांची व्याप्ती  भौवतक सांिर्ाधनाशी सांबांवर्त समस्ाांशी वनगडीत असली तरी सांिर्धन र्ोजना हा 

शब्द देखील िापरला जातो. व्यिस्थापन र्ोजना देखील पहा. 

साांसृ्कवतक भूदृश्य- नैसवगधक आवि मानिजातीच्या एकवित कृती ां दशधितात, भौवतक मर्ाधदा आवि / वकां िा नैसवगधक िातािरिामुळे वनमाधि 

झालेल्र्ा सांर्ी ांद्वारे वदलेला प्रवतसाद हा काळानुरूप मानिी समाजाची आवि िसाहतेच्या उत्क्ाांती, आवि सततच्या सामावजक, आवथधक 

आवि साांसृ्कवतक प्रभािाची, बाह्य आवि अांतगधतररत्या अवभव्यक्त होतो. साांसृ्कवतक पररसराच्या तीन शे्रिी आहेत, सांरवचत (जसे की 

ऐवतहावसक बाग), विकसनशील (जसे शेतीविषर्क भूदृश्रे् वकां िा शहरी देखािे) आवि सांबांवर्त (जेथे नैसवगधक देखािा हा आध्याश्त्मक वकां िा 

कलात्मक वकां िा सामावजक मूल्र्ाांशी सांबांवर्त आहे). 

साांसृ्कवतक मागध- हा दळििळिाचा कोिताही मागधअसू शकतो, तो जमीन असो, पािी असो वकां िा काही अन्य प्रकार, जो 

भौवतकदृष्ट्या मर्ाधवदत आहे आवि जो विवशष्ट् आवि सुस्पष्ट् उदे्दशाने सेिा देण्यासाठी त्याच्या स्वत:च्या विवशष्ट् गवतशील आवि 

ऐवतहावसक कार्धिमतेने देखील िैवशष्ट्यीकृत आहेत (साांसृ्कवतक मागध, ICOMOS चाटधर २००८).  
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साांसृ्कवतक महत्त्व (वकां िा िक्त महत्व) - म्हिजे भूतकाळातील, ितधमान वकां िा भविष्यातील वपढ्ाांसाठी सौांदर्ध, ऐवतहावसक, िैज्ञावनक, 

सामावजक आवि / वकां िा आध्याश्त्मक मूल्य.साांसृ्कवतक महत्त्व हे िारसा स्थान वकां िा जागेच्या, गुिर्माधत, भिताल, िीि, िापर, सांघटना, 

अथध,नोांदी, सांबांवर्त स्थान आवि सांबांवर्त िसू्तांमधे्य मूतधस्वरूप होते. िेगिेगळ्या व्यक्ती वकां िा गटाांसाठी िारसा स्थानाचे महत्त्व विविर् 

शे्रिीतअसू शकते. 

घिक - िारसा स्थान वकां िा जागेच्या घटकाांमधे्य त्याची माांडिी / वनर्ोजन, अांतगधतरचना, उपकरिे, सांबांवर्त जांगम सार्न सामुग्री आवि 

कलाकृवत, भिताल आवि भूदृश्र्ाचा समािेश असू शकतो.  

पर्ाधवरिीर् खस्थरता - म्हिजे सांबांवर्त घटक आवि प्रविर्ा विचारात घेऊन दीघधकालीन आर्ारािर नैसवगधक आवि मानि-वनवमधत 

िातािरिाची गुिित्ता कार्म राखिे आवि / वकां िा िाढििे.  

वीि- म्हिजे स्थानाचे सिध भौवतक सावहत्य घटक, तांतोतांत सामाििारी उपकरिे , सामग्री आवि िसू्त, नैसवगधक घटकाांसह. िीि अिकाश 

आवि दृश्रे् पररभावषत करू शकते (बुरा चाटधर, २०१३).  

ऐवतहावसक भूदृश्र् - म्हिजे ऐवतहावसक, सौांदर्ाधत्मक आवि सामावजक महत्व असलेले आवि िासु्तशास्त्रीर् आवि बागकामविषर्क 

घटकाांचा समािेश असलेल्या भूदृश्र्ाची रचना.  

ऐवतहावसक शहरी पररसर -हे साांसृ्कवतक आवि नैसवगधक मूल्रे् आवि गुिर्माधच्या ऐवतहावसक थराांचा आवि, विसृ्तत शहरी सांदभाधसह 

भौगोवलक स्थानाचा पररपाक असलेले एक शहरी िेि आहे. सांदभाधमधे्य जागेची स्वाभाविक भौगोवलक रचना, भूगभधशास्त्र, जलविज्ञान आवि 

नैसवगधक िैवशष्ट्ये, त्याचे बाांर्लेले िातािरि, दोन्ी ऐवतहावसक आवि समकालीन, जवमनीच्या िर आवि खालची मूलभूत सांरचना, त्याच्या 

खुल्र्ा जागा आवि बाग, त्याांचे जमीन िापराचे  नमुने आवि स्थावनक व्यिस्था, दृष्ट्ीकोन आवि दृश्र् सांबांर्, तसेच शहरी सांरचनाचे इतर सिध 

घटक समाविष्ट् आहे. र्ात विविर्ता आवि ओळख सांबांवर्त सामावजक आवि साांसृ्कवतक पद्धती आवि मूल्रे्, आवथधक प्रविर्ा आवि 

िारसाच्या अमूतध पररमाि समाविष्ट् आहेत (रु्नेस्कोच्या  ऐवतहावसकशहरी पररसरासाठीच्या वशिारसी). 

 

औद्योवगक वारसा- म्हिजे जागा, बाांर्ीि सांरचना, पररसर, िेिे आवि भूदृश्र्ासहीत सांबांवर्तर्ांिसामग्री, िसू्त वकां िा कागदपिे जे 

उत्पादनाच्या, मागील वकां िा चालू औद्योवगक प्रविरे्चा पुरािा देतात, कच्च्च्या मालाच खनन, तर्ार िसू्त मधे्य त्याांचे रूपाांतर आवि सांबांवर्त 

ऊजाध, पािी आवि िाहतूक पार्ाभूत सुविर्ा (डश्िन वसद्धाांत, २०११). 

अमूतध साांसृ्कवतक वारसा - म्हिजे प्रथा, नमुने, अवभव्यक्ती, ज्ञान, कौशले्यत्यासह सार्ने, िसू्त, कलाकृती आवि त्यासांबांवर्त साांसृ्कवतक 

जागा - जे समुदार्, गट आवि काही बाबतीत, लोक त्याांच्या साांसृ्कवतक िारसाचा एक भाग म्हिून ओळखतात. अमूतध मूल्र्ाांमधे्य 

ऐवतहावसक, सामावजक, िैज्ञावनक वकां िा आध्याश्त्मक सांबांर् वकां िा सजधनशील प्रवतभा समाविष्ट् असू शकते. 

अखांडत्व ही एक िारसा स्थान वकां िा जागेची, त्याच्या गुिर्मध आवि मूल्र्ाांची पूिधता आवि अखांडता र्ाांचे मोजमाप आहे. अखांडतेच्या 

पररश्स्थतीची परीिा करताना त्या स्थळा वकां िा जागेसांबांर्ी  खालील बाबी ांची व्याप्ती विचारात घेतली पावहजे 

अ) त्याचे महत्व विशद करिार्र्ा सिध घटकाांचा समािेश, 

ब) मालमते्तचे महत्त्व दशधवििार्ाध िैवशष्ट्याांचे आवि प्रविर्ाांचे सांपूिध प्रवतवनवर्त्व, 

स) विकास आवि / वकां िा उपेिेच्या दुष्पररिामाांची व्याप्ती. 
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र्ोग्य अथध ववशद करिे - म्हिजे सािधजवनक जागरूकता िाढविण्यासाठी आवि साांसृ्कवतक िारसा स्थान आवि जागेला समजून घेण्याच्या 

उदे्दशाने सांभाव्य विर्ाकलापाांची सांपूिध शे्रिी. र्ात मुवद्रत आवि इलेक्ट्र ॉवनक प्रकाशने, सािधजवनक व्याख्याने,कार्धस्थळी आवि स्थळापासून 

दूर परां तु थेट सांबांवर्त स्थापने, शैिविक कार्धिम, समुदावर्क विर्ाकलाप आवि चालू सांशोर्न, प्रवशिि आवि अथध विशद करण्याच्या 

प्रविरे्च्या मूल्र्ाांकनाचा समािेश असू शकतो (साांसृ्कवतक िारसा स्थळाांचा अथध विशद करून सादर करण्यासाठीची इकॉमोस ची सनद 

२००८). 

हस्तके्षप- म्हिजे बदल वकां िा अनुकूलनज्यात एखाद्या स्थानाच्या मूतध आवि अमूतध गुिर्माांमर्ील बदल समािेवशत आहे. 

देखभाल- म्हिजे बाांर्ीि वििीची आवि एखाद्या िारसा स्थान वकां िा जागेच्या सतत सांरििात्मक काळजी करिे आवि हे दुरुस्ती पासून 

िारकत केली पावहजे.  

व्यवस्थापन र्ोजना- ही एक सांिर्धन र्ोजना सारखी पविका आहेजी भविष्यातील बदलाांसह एखाद्या स्थानाचे व्यिस्थापन करण्यासाठी 

मागधदशधकतत्त्वाच्या रूपात िापरली जाते परां तु पररचालन समस्ाांसह व्याप्तीमधे्य विसृ्तत असू शकते. व्यिस्थापन र्ोजना सामान्यतः 

साांसृ्कवतक भूदृश्र्ाांसाठी िापरली जातात वजथे चालू सविर् व्यिस्थापनहे प्राथवमक सांरिि कार्ध आहे. 

स्थान– साांसृ्कवतक महत्व असिारे  भौगोवलक दृष्ट्या पररभावषत िेिाचे ििधनकरण्यासाठी र्ा पविकेमधे्य स्थान शब्दाचा िापर केला 

आहे.र्ात िसू्त, अिकाश आवि दृश्रे्, स्मारक, इमारती, बाांर्ीि सांरचना, पुरातश्त्त्वक स्थळे, ऐवतहावसक शहरी पररसर, साांसृ्कवतक 

भूदृश्र्, साांसृ्कवतक मागध आवि औद्योवगक जागा समाविष्ट् आहेत. त्यामरे् मूतध आवि अमूतध पररमाि असू शकतात. स्थानाचा 

उपिगध“जागा” देखील पहा. 

सादरीकरि- म्हिजे साांसृ्कवतक िारसा जागेिर अथधपूिध मावहती, भौवतक प्रिेश आवि मावहतीपूिध पार्ाभूत सुविर्ाांच्या माध्यमातून 

मावहतीपूिध सामग्रीचे काळजीपूिधक वनर्ोवजत प्रसारि. मावहती पिे, सांग्रहालर्ी प्रदशधन,औपचाररक पद र्ािा,व्याख्याने आवि मागधदवशधत 

दौरा आवि बहुमाध्यमे अनुप्रर्ोग आवि  सांगिकाच्या माध्यमातून मावहती देिारी स्थळे र्ासारख्या घटकाांसह विविर् ताांविक माध्यमाांद्वारे 

ते व्यक्त केले जाऊ शकते (साांसृ्कवतक िारसा स्थळाांचा अथध विशद करून सादर करण्यासाठीची इकॉमोस ची सनद २००८). 

पुनबाांर्िी- म्हिजे निीन सामग्रीचा िापर करून एखाद्या जागेस पूिीच्या ज्ञात श्स्थतीत परत आििे.  

दुरुस्ती- एखाद्या घटकाला कार्ाधत्मक श्स्थतीमधे्य आिण्यासाठी दुरुस्तीमधे्य ितधमान आवि / वकां िा निीन वििीची पुनस्थाधपना वकां िा 

पुनबाांर्िी समाविष्ट् केली जाऊ शकते. 

पुनस्थाधपना - म्हिजे थर काढून वकां िा अश्स्तत्वातील घटकाांना निीन सामग्रीच्या वकमान पररचर्ाने पुन्ा एकि करून एखाद्या 

पूिीच्या ज्ञात श्स्थतीत परत आििे.  

उलिता- म्हिजे मूळ ऐवतहावसक वििीमधे्य कार्मचा बदल वकां िा रुपाांतर न होऊ देता केलेला हस्तिेप नाहीसा करिे. बर्ाधच 

बाबतीत उलटता सांपूिध पिे होत नाही. 

भवताल- म्हिजे जिळचे आवि विस्ताररत िातािरि जे त्याचे महत्त्व आवि विवशष्ट् ििधनाचा भाग आहे वकां िा त्यात र्ोगदान देते 

(शीआन घोषिापि, २००५). 

जागा - र्ा पविकेमधे्य जागेचा िापर िारसा महत्त्व पररभावषत िेिासाठी केला जातो. हा स्थानाचा एक उपिगध आहे आवि त्यात स्मारक, 

पुरातत्वशास्त्र, इमारती, सांरचना, अिकाश आवि बाग समाविष्ट् आहेत. त्यात मूतध आवि अमूतध पररमाि असू शकतात.  

 


